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MODLITBA

Pane Boe,
chci tì poprosit za nai planetu Zemi,
za pøírodu, které my lidé
tak často ubliujeme.
Nejen tím, e jí pøímo kodíme,
ale také svým nezájmem.
Prosím tì, probuď
vechny lidi,
a si konečnì uvìdomí,
e jde o ná domov.
Amen
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EVANGELIUM 

Getsemane, zatčení, Jeí pøed Pilátem
Kdy Jeí a učedníci dojedli večeøi, li na Olivovou horu, aby se tam
modlili. Jeí jim povídá: Dnes v noci ode mne vichni odpadnete. Petr
se duoval: Kdepak, kdyby vichni ostatní od tebe odpadli, já ti budu stát
vìrnì po boku vdycky! Jeí se usmál a povídá: Právì ty, Petøe, mì u
dnes v noci tøikrát za sebou zapøe jetì døív, ne kohout zakokrhá! Petr
ale trval na svém: I kdybych mìl umøít s tebou, Pane, nezapøu tì! Také
ostatní učedníci mluvili stejnì.
Pøili a na místo, které se jmenuje Getsemane. Jeí øekl učedníkùm:
Počkejte tady na mì, já pùjdu dál, abych se pomodlil. Vzal s sebou jen Petra a oba syny Zebedeovy. li kousek dál a na Jeíe padl smutek a úzkost.
Vìdìl, co ho čeká, a vìru nebylo lehké se na to pøipravit. Øekl svým prùvodcùm: Má due je smutná a k smrti. Buďte tu, prosím, a bdìte se mnou!
Odeel kousek stranou a vroucnì se modlil. I kdy se bál smrti, navíc tak
kruté, pøesto se neprotivil Boí vùli.
Kdy se potom vrátil k učedníkùm, zjistil, e usnuli  nedokázali se svým
Pánem bdít ani v tak pro nìj tìké chvíli. Bylo mu to líto. Vzbudil je a povídá: To jste ani hodinu nemohli zùstat se mnou vzhùru? Znovu se odeel
modlit a kdy se vrátil, učedníci zase spali. Nechal je spát a odeel se modlit
potøetí. Kdy se vrátil, vzbudil učedníky a øekl: Pojďme. Blíí se ten, který
mì zradí.
V tu chvíli se objevil Jidá, který s sebou pøivedl zástup ozbrojených lidí.
Byl domluven s veleknìími, e Jeíe označí políbením. Jeho zrada byla o
to hanebnìjí, e Jeíe zradil znamením lásky  polibkem. Pøistoupil k nìmu, øekl: Buď zdráv, Mistøe! a políbil ho. Jeí mu odpovìdìl: Pøíteli,
konej svùj úkol. A ozbrojenci, kdy u vìdìli, kdo je Jeí, jej zatkli.
Jeden z učedníkù jej chtìl bránit  vytáhl meč a jednomu veleknìzovu
sluhovi usekl ucho. Jeí mu vak øekl, a meč schová: Vichni, kdo se chápou meče, mečem také zajdou. Snad si nemyslí, e bych nemohl poprosit
svého nebeského Otce a e by mi hned neposlal dvanáct legií andìlù? Jene
pak by se nesplnilo to, co se má stát.
Jeíe odvedli k veleknìzi Kaifáovi. Učedníci dostali strach a utekli. Báli
se, aby je také nezatkli a nezabili. Jeí mìl tedy pravdu, kdy øekl, e od nìj
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vichni odpadnou. Petr jej zdálky sledoval, jak ho vedou, a odváil se a do
veleknìzova dvora. Posadil se mezi sluhy a čekal, jak to s Jeíem dopadne.
Veleknìí a celá rada se radili, z čeho by mohli Jeíe obvinit, aby ho mohli
zabít. Jene on se nijak neprovinil. Proto hledali nìjaké køivé svìdky, kteøí
by ho livì obvinili. Stejnì se jim ale nedaøilo najít na nìm nìjakou vinu.
Konečnì pøili dva lidé a øekli: Tvrdil, e mùe zboøit chrám a za tøi dny ho
postavit znova! Jeí se nijak nebránil. Pak mu veleknìz øekl: Øekni, jsi
opravdu Mesiá, Syn Boí? A Jeí odpovìdìl: Ty sám jsi to øekl.
Nato veleknìz zvolal: Rouhá se! Vichni jste to slyeli! Není tøeba dalích dùkazù! Musí zemøít! V Bibli je toti pøedpovìzeno, e jednou pøijde
Mesiá, Spasitel, který bude Boím Synem. Jene zákoníci a veleknìí nevìøili, e tímto Mesiáem je právì Jeí. Mysleli si, e si vymýlí, a to chápali
jako tìký høích, e se vydává za Mesiáe. Nechtìli vidìt a uznat vechny
dùkazy, které dosvìdčovaly, e tomu tak skutečnì je. Protoe pak by museli
uznat, e Jeí má pravdu, kdy je kritizuje. Cítili se velmi ohroeni, a proto
se ho radìji chtìli zbavit.
Petr zatím sedìl venku v nádvoøí. Tam k nìmu pøila jedna sluka a povídá: Ty také patøí k tomu Jeíi, e jo? On se ale bál a pøede vemi øekl:
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Nevím, o čem mluví! Vyel ven, ale tam jiná sluka øekla: Hele, tenhle
taky chodil s tím Jeíem Nazaretským! Petr ho vak znovu zapøel: Vùbec
toho človìka neznám! Lidé mu vak nevìøili a tvrdili: Má stejné náøečí,
jistì k nìmu patøí! Ne, vánì ne, opravdu ho neznám, zapøísahal se Petr.
Vtom zakokrhal kohout a Petr si vzpomnìl, co mu Jeí večer øekl. Vyel ven
a hoøce se rozplakal. Mohli bychom jej tvrdì odsoudit, e tak brzy Jeíe
zapøel. Jene si musíme uvìdomit, e mu lo o ivot. Bál se, proto tvrdil,
e Jeíe nezná. Jak často my sami Jeíe zapíráme a o ivot nám vùbec
nejde! Navíc víme, e pozdìji se Petr stal jeho nejvìrnìjím sluebníkem,
zaloil køesanskou církev a íøil jeho učení po dalekých zemích a nakonec
pro Krista i zemøel, protoe se u pøestal bát. To u je vak jiný pøíbìh.
Kdy nastalo ráno, pøedali veleknìí spoutaného Jeíe øímskému místodriteli Pilátovi. Judsko toti bylo øímskou kolonií a idé sami nemohli
odsoudit nìkoho k smrti. Tuto pravomoc mìli jen Øímané.
Jidá, kdy vidìl, e Jeíe vedou pøed Piláta a poadují jeho smrt, se
zhrozil. Uvìdomil si, co udìlal, a rád by to vzal zpátky. Bìel za veleknìími,
vracel jim peníze, které za svou zradu dostal, a volal: Zhøeil jsem, prolil
jsem nevinnou krev! Veleknìí mu vak odpovìdìli: Do toho nám nic
není! Neastný Jidá tedy el a obìsil se.
Jeí zatím stál pøed Pilátem, který se snail zjistit, co vlastnì provedl.
Jeí se vak vùbec nesnail obhajovat. Pilát vìdìl, e veleknìí jej nenávidí,
a proto si pøejí jeho smrt. O svátcích bylo zvykem, e jeden odsouzený mohl
být proputìn. V té dobì byl s Jeíem odsouzen jetì Barabá, který mìl
na svìdomí mnoho zločinù. Pilát navrhl shromádìným idùm, e propustí
Jeíe. Veleknìí vak pøesvìdčili lidi, aby volali, e chtìjí propustit Barabáe
a Jeíe ukøiovat. Byli to ti samí lidé, kteøí pøed pár dny provolávali Jeíovi
slávu, kdy na oslátku vjídìl do mìsta. Pøízeò davu je velmi nestálá.
Pilát se tìch lidí ptal: A co vlastnì Jeí provedl? Jene oni køičeli jetì
víc: Ukøiovat, ukøiovat! Pilát vidìl, e nic nezmùe, a proto si pøed očima
vech lidí umyl ruce na znamení, e s tímhle nemá nic společného. Jeho
krev nepadá na mou hlavu, je to vae vìc, øekl a dal jej zbičovat a odvést,
aby byl ukøiován.
Pøipravila Jana Krajčiøíková

OSOBNOST MÌSÍCE
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Jan KAPAR
(* 20. 5. 1883 Pardubice, + 2. 3. 1927 tamté)
 první český letec

P

odél elezniční tratì blíil se letoun od Pardubic ku Praze. Nad
Prahou jej obklopila mlha, ale øídì se
støíbrnou stukou Vltavy, zamíøil pilot
bez váhání k chuchelskému závoditi
a pøistál. Nejdelí pøespolní let v Rakousku-Uhersku astnì končí, pilot si
pøevléká slavnostní oblek a odjídí do
Prahy na svatbu svého pøítele.
Pilotem nebyl samozøejmì nikdo
jiný ne ing. Jan Kapar. Absolvent
České vysoké koly technické, nadený
cyklista a automobilista, pracoval v továrnì Laurin a Klement a tady se také
s ing. Hieronymem podílel na stavbì prvního leteckého motoru u nás. Letectví jej nadchlo tak, e firmu opustil a spolu s bratrancem Evenem Čihákem
se vìnoval výhradnì létání. Na jednoploníku vlastní konstrukce se učil létat.
Letadlo bylo zhotoveno za tøi mìsíce a v únoru 1910 na nìm provádìl Kapar se svým bratrancem první pokusy. Stroj vak mìl malý výkon a nakonec
se pøi pádu zničil. Podobný osud postihl i dalí tøi stroje. Aby své pokusy co
nejvíce urychlil, zakoupil nakonec ve své dobì pičkový stroj Blériotùv. Na
nìm 13. 5. 1911 také absolvoval historický let z Pardubic do Prahy.
Toto letadlo pak vìnoval ji v roce 1913 Národnímu technickému muzeu
v Praze.
Následovaly četné úspìchy  napøíklad jetì tého roku první let s cestujícím, ale také nesnáze, zranìní i pøekáky. Po smrti svého otce, nadeného
pøíznivce aviatiky, Kapar létání načas zanechal a definitivní konec pro nìj
znamenala 1. svìtová válka  po ní sám, bez prostøedkù, s velkými dluhy,
zneuznán a také duevnì chorý, nakonec spáchal sebevradu. Jeho prùkopnické lety vak poloily základ českého letectví.
(pa)
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KARJUK A LEANKA

a jedním irokým moøem, dvìma hlubokými øekami a tøemi vysokými
horami, moc a moc daleko leí vesnice Bambuli. Pravda  domy v ní
jsou velijaké, nìkteré døevìné, jiné slamìné a dalí zase z bláta, ve kole
tam nemají ani zvonek a tabuli, ale jinak je v Bambuli vechno tak pìkné
jako jinde. A v té vesnici bydlel Karjuk. Byl to takový malý, pøitloustlý
chlapec, který dával ve kole vdycky pozor. Pan učitel ho nemusel nikdy
okøikovat, a proto ani nevìdìl, jak se vlastnì jmenuje.
Odpoledne, kdy mìl Karjuk volno, chodíval s tatínkem do lesa a pomáhal mu pøi stahování døíví ze strí do vesnice. Kolem Bambuli toti rostly
vzácné stromy. Kupovali je lidé, kteøí bydleli za tøemi vysokými horami,
dvìma hlubokými øekami a jedním irokým moøem.
Jednou, kdy mìl Karjuk po práci a najedl se, lehl si k potoku a díval se,
jak voda utíká a utíká. Vidìl v nìm také slunko, jak se naklání nad Bambuli a
volá na nìho: Karjuku, nebojí se, e tì spálím? Karjuk se zasmál. Nemusel
se bát, e jej slunko spálí. Vichni lidé v Bambuli, velcí i malí, byli odjakiva
celí černí a nemuseli se proto opalovat. A tak si Karjuk povídal se slunkem,
vyptal se ho, co dìlají dìti za černými lesy a jak se vede strýčkovi Vumovi za
øekou, a kdy se to vecko dovìdìl, obrátil se na záda a díval se do korun stromù a na bílého ptáka Skøehotáka, který køičel na vrcholku jednoho z nich.

KARJUK A LEANKA
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Vtom sem dolehl jakýsi jiný zvuk. Byla to písnička. Nìkdo el lesem a
zpíval si, aby nemìl strach. U bylo slyet i slova:
Mám nejkrásnìjí pannu,
mám pannu s modrýma očima.
Povìzte mi, kdo ji má?
Já mám takovou pannu.
A to u byla písnička docela blízko a Karjuk spatøil i dìvčátko, které ji
zpívalo.
Uka mi tu svou pannu, zvolal Karjuk a postavil se dìvčátku do cesty.
Neuleklo se, jenom udivenì rozevøelo oči.
Tady je, dávalo mu pannu dùvìøivì do ruky.
Jak se jmenuje? zeptal se Karjuk.
Ty to neví? Pøece Leanka, podivilo se dìvčátko. Bydlíme tady za lesem. Na samotì.
Já jsem Karjuk, øekl chlapec a prohlíel si pannu. Líbila se mu. Byla
celá černá, jen oči mìla jasnì modré. Nejkrásnìjí panna na svìtì vak mìla
nedostatek.
Já vím, potøebovala by novou sukýnku. Ale kdy já jinou nemám, vysvìtlovala smutnì Leanka. A tak jsem la do Bambuli, abych si od nìkoho
vyprosila novou. Ví, já bych chtìla, aby moje panna mìla nejkrásnìjí oči a
nejkrásnìjí sukýnku  zkrátka aby byla doopravdy celá nejkrásnìjí.
Karjuk se potáhl za ucho a velmi se zamyslil. Počkej, øekl potom, u nás
doma snad nìco najdu. A tak li podél vody a cestou si vyprávìli, jak bude
panna nakonec vypadat.
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Ale, poznamenal Karjuk, musíme jí dát jméno. Panna bez jména, to
nic není.
Já nevím, jaké? povìdìla Leanka.
Chvíli mlčeli. ádné jméno nebylo dost hezké. Mìli hlavy svìené a pøemýleli.
Sedmikráska, zvolal najednou Karjuk. Nejkrásnìjí panna se musí
jmenovat Sedmikráska.
Ano, Sedmikráska, souhlasila Leanka. A tak dostala panna jméno. Doli
do Bambuli. Karjuk vbìhl do svìtničky v jejich domku a pod postelí nael
odstøiky látek. Leanka si z nich vybrala hedvábný pruh, který se jí nejvíc
líbil, vymáchala jej ve vodì a dala usuit na slunci. Sedmikráska trpìlivì
čekala v trávì, a dostane nejkrásnìjí sukýnku na svìtì. Kdy bylo hedvábí
suché, Karjuk a Leanka si sedli na døíví srovnané za Karjukovým domkem a
dali se do práce. Mìøili, zkoueli, ili  a tu se stalo nìco neastného. Sedmikráska jim vyklouzla z rukou a zapadla kamsi do hromady døíví. Hledali ji
dlouho, ale nenali.
Stmívalo se a Leanka musela jít domù. Karjuk jí sliboval, e se po Sedmikrásce hned ráno podívá a e ji určitì najde. Toho večera si u Leanka
nezpívala písničku o nejkrásnìjí pannì na svìtì. A Karjuk nemohl usnout.
Kdy konečnì zavøel oči, zdálo se mu, e je sám v lese a e pták Skøehoták
nese v zobáku Sedmikrásku a on ho nemùe dohonit, protoe mu v cestì
leí samé klády.
Jakmile se Karjuk ráno probudil, bìel hned k oknu, aby se podíval na
haldu døíví, mezi kterým leela Sedmikráska. Místo vak bylo prázdné.
Brzy zrána, zatímco Karjuk jetì spal, pøijeli cizí lidé z mìsta s nákladním
autem, svázali døíví i se Sedmikráskou øetìzy a odvezli je pryč. Sedmikráska se tak dostala pøes tøi vysoké hory, dvì hluboké øeky a jedno
iroké moøe a sem, k nám. Moná, e ji nael nìkdo z vás pohozenou
u skladu døíví, raduje se z ní a teď u také zná její jméno a jak se k nám
dostala.
A co Leanka? A Karjuk? Byli velice smutní. Leanka snad dostala jinou
pannu. Ale Sedmikráska byla určitì ze vech nejkrásnìjí.
Zdenìk Svoboda

ČÍM JARO OKOUZLÍ
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Koloukem na louce,
kvìty a zelení,
písničkou v potoce,
zajíčkem v osení.
Skøivánkem, ptáčátky,
zlatistou jehnìdou,
slepičkou s kuøátky,
pomlázkou ohebnou.
Kočiček hebkostí,
snìenkou pod snìhem,
láskou a nìností,
máminým úsmìvem.
Miloslava Karlová
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Protoe jsem v Bibli nenala ádnou osobu, její jméno by začínalo na
C, vybrala jsem nìkolik jmen začínajících na D:
Dína (Gn 34. kapitola)  dcera Jákoba a Ley. Kdy její otec s rodinou
dorazil do mìsta ekemu, zvìdavá Dína se vypravila do mìsta, kde se
do ní zamiloval syn kníete ekem. Protoe si ji vak vzal jetì døív, ne
poádal Jákoba o povolení, její bratøi ji krutì pomstili.
Dan (Gn 35,25)  syn Jákoba a Rácheliny otrokynì Bilhy.
Debora (Sd 4. a 5. kapitola)  prorokynì, která pomohla Bárakovi porazit
Kenaance. Známá je její vítìzná píseò.
Delíla (Sd 16. kap)  ena, která pøelstila siláka Samsona. Ostøíhala mu ve
spánku vlasy, ve kterých byla ukryta jeho síla.
Daniel (kniha Daniel)  prorok, který il v dobì babylonského zajetí
Izraelcù. Znám je pøedevím pøíbìh o tom, jak jej král dal vhodit do
ohnivé pece a jindy zase do jámy se lvy, Bùh jej vak chránil, take se
mu vùbec nic nestalo.

David (První a Druhá Samuelova)  druhý izraelský král, který jako mladý
porazil obra Goliáe. Jeho pøedchùdce, král Saul, si jej nejprve oblíbil,
potom vak na nìj árlil a chtìl jej zabít. David mu vak nepøál nic
zlého, u kvùli Saulovu synu Jónatanovi, který byl Davidovým nejlepím
pøítelem. David byl král spravedlivý, ani on ovem nebyl bez chyby. Kvùli lásce k manelce svého vojáka Urijáe neváhal jej nechat zabít v boji.
Svého činu potom hodnì litoval a byl za nìj také potrestán. Potomkem
krále Davida je i Jeí Nazaretský.

UČÍTE SE ANGLICKY?
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6. Struktura naí církve (první část)
Podle církevní ústavy nejvyím orgánem církve je její snìm. Jeho členy
jsou vichni duchovní církve a laičtí zástupci, volení kadou náboenskou
obcí. Kdy snìm nezasedá, celek církve je spravován církevním zastupitelstvem, které se schází alespoò dvakrát ročnì. Členové zastupitelstva jsou
voleni diecézními shromádìními, stejný počet duchovních a laikù. Církev
má pìt diecézí v České republice a jednu na Slovensku. V kadé diecézi
je nejvyím rozhodovacím orgánem diecézní shromádìní, které zasedá
alespoò jedou ročnì. Členy shromádìní jsou obdobnì duchovní a laičtí
zástupci z náboenských obcí diecéze. Kadá náboenská obec má také své
vlastní shromádìní, které se také schází alespoò jednou do roka. Členy
jsou vichni členové církve v náboenské obci.
7. Our Church Structure (the second part)
The executive power in the church has the central council for the church
as a whole, in each diocese it is a diocese council and in a congregation
a presbytery. Concerning spiritual administration, this is exercised by a
patriarch, bishops and ministers. Bishops and patriarch are elected for
seven years. We have also women ministers and one woman as a bishop
in our church. Our ministers can be married. The church has a number
of other bodies, which help to fulfill its mission, for example assembly
committees.
Slovíčka
executive power ...................................výkonná moc
central council......................................ústøední rada
diocese council.....................................diecézní rada
presbytery ............................................rada starích
spiritual administration .......................duchovní správa
exercise .................................................vykonávat
patriarch ...............................................patriarcha
bishop ...................................................biskup
to be married .......................................být enatý, vdaná
fulfill mission........................................naplòovat poslání
assembly committee............................snìmovní výbor

14

SOUTÌ O TØI KNIHY
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 se také tolik tìíte na jaro? Tak si zkuste to čekání zkrátit doplòovačkou. Pokud najdete správné místo pro kadou kytičku (písmenka vám
napoví), vyjde vám tajenka. Polete nám ji nejpozdìji do poloviny dubna a
mùete vyhrát knihu. A jetì jedna otázka navíc  které dva názvy označují
stejnou kvìtinu?

AKÁT, BLEDULE, CHUDOBKA,
IRIS, JABLOÒ, KROKUS,
MAGNOLIE, NARCIS, PETRKLÍČ,
PODBÌL, PRVOSENKA,
SNÌENKA, EØÍK, TULIPÁN,
ZLATÝ DÉ

Blahopøejeme výhercùm z lednového čísla (tajenka: Počítání):
Marcel Urban z Prahy 10
Pavla Arientová z Kolína
Bára Gaparová z Velkého Oseka

ROSTLINY V BIBLI
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Fíkovník
Od tohoto čísla se podíváme na nìkteré rostliny, které se vyskytují v Bibli. Jako první jsem
vybrala fíkovník. To je pro nás strom exotický,
protoe v naí krajinì se s ním nesetkáme. My
známe jen fíky suené, které se u nás prodávají.
V oblasti Blízkého východu to je vak bìný
strom. V Bibli je øada odkazù na fíkovník (často
ve spojení s vinnou révou a olivami), které symbolizují buď dobu zlou a
nepøíznivou (napø. Jr 8,13  ...na fíkovníku nezbudou ádné fíky, jen zvadlé
listí...) nebo naopak dobu hojnosti (napø. Joel 2,22  ...fíkovník a réva vydají
úrodu.)
V Novém zákonì si fíkovníku nìkolikrát vímá i Pán Jeí. Je to jednak
v podobenství o neplodném fíkovníku (L 13,69): Majitel fíkovníku, kdy
ji po tøi roky na nìm nenael ádné plody, chtìl jej porazit. Vinaø mu øekl:
Pane, ponech ho jetì jeden rok. Okopu ho a pohnojím, kdy ani potom
neponese plody, dá jej porazit. Ani my nemùeme dostávat donekonečna
nové pøíleitosti.
Jednou dostal Jeí hlad (tento pøíbìh se odehrál po jeho pøíjezdu do
Jeruzaléma pøed velikonočními svátky, potom, co vyhnal z chrámu pøekupníky). Pøiel k fíkovníku, na nìm vak bylo jen listí. Proklel jej a strom
uschnul. Učedníci se divili, on jim na to vak odpovìdìl: Kdy budete mít
víru a nebudete pochybovat, dokáete i vìtí vìci, tøeba pohnout horou.
(Mt 21,1822; Mk 11,1214; 2022)
Do tøetice se z fíkovníku poučíme v L 21,2933 (Mk 13,2829; Mt
24,3235). Pán Jeí učedníkùm vysvìtloval, e se znovu vrátí na zem, a
pøijde čas. Popsal jim znamení, podle kterých to poznají. A øekl: Podle fíkovníku také poznáte, e kdy se jeho vìtve zelenají, léto je blízko.
Jana Krajčiøíková
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STÁLE JEN CHCEME ZPÍVAT

2. On nestaví si domy,
zámek jej nestøeí,
kdy k sobì lásku máme,
jsme jeho pøístøeí.
Ref.
3. Udeøte slavnì v bubny,
zpívejte, kdo jste kde,
do dlaní zatleskejte,
volejte: Pán je zde!
Ref.

